Nieuwsbrief de Twister voor ouders en kinderen
Vrijdag 1 september 2017: nummer 1
Evaluatie van het afgelopen schooljaar
We zitten nu ruim anderhalf jaar in ons nieuwe gebouw. De nieuwe jas begint
steeds beter te passen. Tijdens deze periode vonden op school allerlei
activiteiten plaats. Op de allereerste plaats hopen we natuurlijk dat uw kind
(en u) met plezier naar school zijn gekomen en veel hebben geleerd. Via
internet hebt u inmiddels van ons een link ontvangen waarin u kunt aangeven:




wat u graag veranderd of verbeterd wilt zien;
wat u graag wilt behouden en
wat u graag in de toekomst liever niet meer wilt zien.

U kunt nog t/m maandag a.s. deze vragenlijst beantwoorden!

Hoe informeren wij u?

De eerste pauze deze week: lekker wat bijpraten of
meteen de spieren losmaken…

Ook dit jaar informeren wij
u, naast informele contacten
bij het halen en brengen van
de kinderen, met behulp van
o.a.

Isy;

onze
website
www.detwister.nu en

deze nieuwsbrief, die
onregelmatig verschijnt via
Isy.
Derden (opa, oma, enz.)
kunnen zich op deze
nieuwsbrief via onze site
abonneren.

Ga hiervoor naar www.detwister.nu / home / nieuwsbrief de Twister. Deze eerste keer verschijnt de
nieuwsbrief ook in een papierenversie. De volgende edities ontvangt u alleen via Isy.
Wat is Isy precies?
Isy is een informatiesysteem, dat scholen kunnen gebruiken in hun communicatie met
informatie vindt u op www.isy-school.nl Als u naar www.detwister.nu gaat, vindt u op
de homepagina rechtsonder een link naar Isy van onze school. Voor het nieuwe
schooljaar hebt u (boven aan de pagina) de mogelijkheid om een groepsfilter in te stellen.
Als u dit doet, krijgt u alleen nog de informatie in beeld die voor u van belang is. U
selecteert dan de groep waarin uw kind dit jaar is geplaatst, door een vinkje te zetten in
het juiste hokje. Als u dit vorig schooljaar al had ingesteld, moet u dit nu even aanpassen
aan de juiste groep voor dit jaar.

Algemene informatie
Op onze site vindt u onder de kop Home/ schoolgids de actuele schoolgids en de
informatiebrochure. Schroom niet als iets niet helder is contact op te nemen met de
leerkracht van uw kind…..

ouders. Meer
Op donderdag
12 oktober
organiseren we
voor iedereen een
informatieavond.
De opzet en hoe
laat deze precies
begint, laten we u
nog weten!
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Een nieuwe collega
Elk jaar nemen op school collega’s afscheid en mogen we nieuwe collega’s
verwelkomen. Zo heeft in de laatste nieuwsbrief onze nieuwe teamleider AnneWill Jacobs zich voorgesteld. Net voor de zomervakantie hebben we ook een
nieuwe onderwijsassistent benoemd: Roel Verhaegh. Hieronder stelt hij zich
voor.
Mijn naam is Roel Verhaegh en ben 23 jaar oud; opgegroeid in Beringe en
inmiddels woonachtig in Venlo. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op De
Twister als onderwijsassistent. Twee jaar geleden heb ik ook al ongeveer een
half jaar op De Twister gewerkt. De afgelopen jaren heb ik op verschillende
basisscholen gewerkt binnen Dynamiek Scholengroep, zoals op De Driehoek in
Griendtsveen en op De Wouter in America. Vanaf het huidige schooljaar ben ik
werkzaam op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen binnen de
unit middenbouw.
Ik heb er heel veel zin in!
Groetjes Roel Verhaegh

Burendag en reünie op 23 september a.s.
Onze school, het Dendron College en het Huis van de Wijk nodigen alle buren (ook van buiten de wijk)
uit om op Burendag tussen 13.00 uur en 17.00 uur een kijkje te komen in onze wijk.
Er is een indrukwekkend programma voor jong en oud samengesteld.
De burendag vindt plaats op onze school, in het Dendron College en in en aan de Gebr. van Doornelaan.
Als prominente gast zal oud-leerling van onze school Twan Huys
deel uitmaken van een college-tour.
Dit alles met als doel dat hetgeen ‘ver-weg’ lijkt elk moment ‘dicht-bij’
is. Komt dat zien, komt dat zien…
Vragen en info via: wereldmarkt@norbertuswijk.nl
Aansluitend op deze 23ste september vindt vanaf 19.00 de reünie
plaats van de voormalige Peelhorst, St. Jozef- en Meuleveldschool.
Inmiddels hebben bijna 500 oud-leerlingen en oud-teamleden zich
aangemeld!

Club ‘63
Ook in het nieuwe schooljaar gaat Club ’63 door met haar activiteiten voor onze kinderen, samen met
de buurtbewoners. De eerste activiteit is SSSS: (sport, spel en superspanning) en is gepland op
dinsdagmiddag 12 september a.s. Aanmelden kan via club63@norbertuswijk.nl . Op onze site onder de
kop “activiteiten / club `63 vindt u alle data van dit schooljaar.
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Kennismakingsgesprekken
Elk schooljaar starten wij in een van de eerste weken met een begingesprek tussen leerkracht en ouders
(15 minuten, zonder uw kind). Tijdens dit gesprek kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht van
uw kind, informeert u de leerkracht over uw kind en maakt u samen afspraken over de samenwerking
gedurende het schooljaar.
Dit jaar staan de begingesprekken gepland in de week van 25 t/m 29 september. Bij de kleuters zijn er
alleen gesprekken met de ouders van de nieuwe leerlingen.
Vanaf a.s. woensdag 13 september om 17.00 uur kunt u in Isy het oudergesprek plannen. Er zijn
voldoende tijden beschikbaar, maar als u vroeg plant, hebt u nog de meeste keus.
De mogelijkheid tot plannen sluit op woensdag 20 september om 17.00 uur. Hierna is het niet meer
mogelijk om zelf te plannen en moet u contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te kunnen
maken. Let op: noteer zelf de datum en het tijdstip goed. U krijgt hier geen bevestiging meer van.
Wist u:



dat de eerste bel ’s morgens om 08.20 uur gaat (kinderen mógen naar binnen) en de
tweede bel om 08.25 uur; kinderen moeten dan naar binnen en ouders nemen afscheid
van hun kroost. Op deze manier kunnen we om 08.30 uur ook starten met de lessen. Om
14.30 uur is de school uit. Graag dan buiten op uw kind wachten;



dat de drie poorten van de speelplaats onder schooltijd soms gesloten kunnen zijn; dit
omdat te voorkomen dat sommige kleine kinderen de buurt gaan verkennen. De
hoofdingang aan de voorzijde is altijd open;



dat de kist met gevonden voorwerpen pal naast de hoofdingang uitbuilt en dat deze
spullen op 1 oktober aan een goed doel worden gegeven. Dus mist u iets… loopt u gerust
binnen;

Zin in een musical??
Ik, Jacqueline Fijnaut, ben de dirigente van het Meuleveld Kinderkoor en de vakdocent muziek bij jullie
op school. Al jaren geef ik met een aantal collega's musical les in Venray. Onze musicalschool heet
"Musical4all". Onze lessen zijn super gezellig en je leert erg veel. Als je de smaak echt te pakken hebt,
dan kan je bij ons ook een vooropleiding Musical volgen zodat de kans groter is dat je aangenomen
wordt op een vervolgopleiding zoals conservatorium of toneelschool.Vanuit Musical4all is dit al veel
mensen gelukt. Ze werken nu bijvoorbeeld bij de Efteling, professionele musicals zoals de musical
Bridges Of Madison County, zijn beroemde vlogger geworden of geven zelf les…Maar je hoeft natuurlijk
niet het musical vak in te willen om bij ons mee te doen. Wil je eens meemaken hoe leuk het bij ons is?
Kom dan na de vakantie een proefles doen, en oordeel zelf.De lessen starten 16 september en zijn voor
iedereen vanaf 5 jaar. Na 30 lessen is er een echte voorstelling in de schouwburg met schmink, decor
en alles wat erbij hoort.
Vind je Venray ver weg ? Valt wel mee hoor.. en meestal carpoolen onze
leerlingen.Kijk voor meer info op onze website www.musical4all.nl
Check ook eens www.musical4all.nl/ervaringen-van-leerlingen/ Heb je nog
vragen? Mail me dan gerust op jajmfijnaut@gmail.com
Jacqueline Fijnaut.
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Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:






woensdag 6 september: vrije dag voor alle kinderen;
13 t/m 20 september: plannen in Isy van de begingesprekken met de groepsleerkracht;
zaterdag 23 september: burendag en reünie;
maandag 25 t/m 29 september: kennismakingsgesprekken met ouders, kind en groepsleerkracht;
donderdagavond 12 oktober: informatieavond voor alle groepen;

Wij wensen u een fijn en leerzaam 2017-2018 toe!
Team de Twister
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